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I 2005 telte Gyda hele 220 kiosker
.
Tolv år senere er det bare 19 profiler
te
kiosker og 20-30 innkjøpsmedle
mmer
igjen. 1. oktober er kjeden historie
.
– Dette er trist, sier daglig leder
Trond Laeng.
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Kurs til dere som arbeider med dekk
!

ABL inviterer til kurs for de som arbeider
med dekk og ønsker å søke Statens
vegvesen Regionskontoret om
særskilt arbeidstillatelse i henhold
til FOR 2009-05-13 nr 589 Kapitel 2
§4 punkt b.

Din bedrifts konkurranseevne vil være
å tilby dine
kunder de beste produkter og den
beste kunnskapen omkring produktene. Kurset vil
rette fokus på
økt kunnskap om bildekk både dagens
dekk og
morgendagens dekktyper som
“run flat” etc.

KIOSK, BENSIN, SERVICE er et magasin om og for
KBS-næringen i Norge. Bladet utgis på oppdrag
fra Virke KBS.

STRO boka er også en
sentral del av
kurset. Kurset har både en teoretisk
og en prak-

tisk del. Totalt 17 timer, fordelt på
2 dager.
Kurset arrangeres i samarbeid
med
Dekkimportørenes Forening
DIF.

MÅLGRUPPER
Kurs for de dekkmontørene som faller
mellom
to stoler, når det gjelder hvilke verkstedgodkjenning de tilhører. Kurset er også

åpent for
de som ønsker å fornye sine
kunnskaper.
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Kursdato

Würth
Würth Norge
Norge
AS, Hagan
AS, Hagan

14.- 15. November
13. --

Rodin & Co AS, Skedsmokorset

12.-13. Oktober

Påmelding
Kursdato
Påmelding
6. Oktober

14. 2.juni
November

9. juni

Påmeldingen er bindende etter fristens
utløp.
Faktura sendes ut fortløpende etter
denne dato.

For ytterligere informasjon
og påmelding
se: www.autobransjen.no
- eller kontakt
Arild Hansen, telefon 907 74
601

AUTOBRANSJENS LEVERANDØRF
ORENING

Hovfaret 17B, 0275 Oslo
e-post: arild.hansen@autobransjen.
no

KIOSK, BENSIN, SERVICE er en viktig kilde til faglig
oppdatering, et forum for debatt og et næringspolitisk
talerør bransjen.
KIOSK, BENSIN, SERVICE er et praktisk/informasjonsrettet fagtidsskrift med hovedvekt på å informere
leserne om nye produkter/tjenester/metoder som har
betydning i hverdagen på bensinstasjoner, kiosker og
andre relevante virksomheter innen KBS.

Annonsepriser
og betingelser

Målgrupper

Magasinet følger tabloidformatets modulsystem.

Hele KBS-næringen i Norge – bensinstasjoner, kiosker/
storkiosker, gatekjøkken og lignende .

Teknisk informasjon
Opplag og distribusjon: ca 16 000. Distribueres
som innstikk i Dagligvarehandelen.
Format: Tabloid
Fargeprofil: NADA

1/1 side modul 55: 		
1/2 side modul 35B: 		
Dobbeltside/oppslag: 		
Siste side: 			
Modul 15 første side: 		

15.200,10.200,28.500,19.400,7.150,-

Modulpris andre formater:
Andre format er også mulig

762,-

Rabatter: Ved annonse i alle utgaver 15 % rabatt,
i 3-5 utgaver 10 % rabatt
Bilag: ta kontakt for et pristilbud!
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30. januar

20. mars 29. mai

Materiellfrist er en uke før utgivelse.
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18. september

30. oktober

27. november

